
وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على األخرى  : ((لقول اهللا تعاىل

فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر اهللا فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن اهللا يحب 

أن الكفر يف الكتاب والسنة قد  وذا التقرير نعرف . المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم ))

ويف  سباب المسلم فسوق وقتاله كفر ) (؛ دليل ذلك قول النيب صلى اهللا عليه وسلم:  يراد به الكفر األصغر

؛ وبه  ، وهذا دليل على أن القاتل ال يكفر اآلية الكرمية أن القتال مل خيرج الطائفتني املسلمتني من أخوة اإلميان

؛ واحلقيقة أن  ض الناس إن كل كفر أطلقه اهللا فاألصل فيه الكفر خمرج عن امللة إال بدليليعرف الرد على قول بع

ومن فوائد هذه اآلية  األمر بالعكس أن كل كفر أطلقه اهللا فهو كفر دون كفر إال بدليل يدل على أنه كفر أكرب .

م نافس صار من اخلاسرين ؛ فيستفاد أن هذا الرجل الذي قتل أخاه وظن أنه ربح امليدان حبث مل يكن هلالكرمية: 

مث قال   أن كل إنسان حسد أخاه وحاول أنه حيول بينه وبني التوفيق فإن اخلسارة تعود على هذا احلاسد . :منها

فبعث اهللا غرابا يبحث في األرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن  ((اهللا تعاىل: 

، والغراب هو  أرسلهفبعث اهللا غرابا ))  (( وءة أخي فأصبح من النادمين ))أكون مثل هذا الغراب فأواري س

وال  ا؛ ألن مثل هذه املسائل ال ميكن تعليله ؛ وال يقال ملا اختاره اهللا عزوجل من بني سائر الطيور الطائر املعروف

ذكر املفسرون أن غرابني اقتتال فقتل أحدمها اآلخر فبحث القاتل  يبحث في األرض )) ((وقوله:  فيها . ميكن

ومل يقل:  بعث اهللا غرابا )) ((؛ ألن اهللا يقول:  ؛ ولكن ظاهر اآلية خالف ذلك يف األرض مث دفن الغراب

ما  ؛ والظاهر أن املراد إمنا أرى هذا كيف يبحث يف األرض من أجل أن يدفن أخاه وكأن هذا القاتل بقوة غرابني

أي حيرثها حىت يرى هذا  ؛ فبعث اهللا هذا الغراب يبحث األرض األرضذهب يبحث يف وقع يف نفسه كأنه  

كيف يواري  ((يريه أي ليجعله يرى بعينه  ليريه كيف يواري سوءة أخيه )) ((قال:  القاتل ماذا يصنع بأخيه .

؛ وهلذا أمر النيب صلى اهللا عليه وعلى آله  أي عورته؛ ألن امليت كله عورة سوءة أخيه )) ((أي كيف يغطي  ))

؛ لقول  وسلم أن يكفن امليت كله ال خيرج منه شيء إال من كان حمرما من الرجال فإنه جيب أن يكشف رأسه

 )) ايا ويلت أعجزت )) (( ايا ويلت ((قال الرجل:  . وال تخمروا رأسه ) (النيب صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم: 

، لكن ا يا ويلت )): ايا ويلت ((؛ وأصل  ؛ ويقال يف كل حال يقع فيها الندم والتعب واإلعياءالويل هو الثبور 

؛ وهنا نادى الويل كأنه يقول: يا ويلتا انظري فإين  مدها عند الصياح )) ايا ويلت ((قلب الياء ألفا من أجل املد 

االستفهام هنا للتوبيخ كيف أعجز أن أكون مثل هذا  أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب )) ((وقوله:  نادم .

فأواري سوء  ((عجز عن مساوي أو مياثل الغراب ؛ وهذا صرح بأنه  ؛ ألن بين آدم أكثر من احليوانات الغراب

أعوذ  فهو منصوبة هنا ألنه أيش ؟ جواب االستفهام . أعجزت )) ((وقوله:  .))  أخي فأصبح من النادمين



((من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في ؛  الرجيم باهللا من الشيطان

األرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن  

نا مل نتكلم على فوائد ؛ أظن أن أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم . كثيرا منهم بعد ذلك في األرض لمسرفون ))

يف هذه  فبعث اهللا غرابا يبحث في األرض ليريه كيف يواري سوءة ... )) ((قال اهللا تعاىل:  اآلية اليت قبلها ؟

 فبعث اهللا غرابا )) . ((؛ لقول اهللا تعاىل:  اآلية من الفوائد: أن أفعال احليوان غري اإلنسان خملوقة هللا وبإرادته

اجلواب نعم أفعالنا خملوقة هللا عزوجل وبإرادة اهللا عزوجل، هذا ما عليه أهل  خملوقة هللا وبإرادته ؟فهل أفعال البشر 

؛ ولكن مع ذلك نقول إن فعل  السنة واجلماعة خالفا القدرية املعتزلة الذي يقولون إن اإلنسان مستقل بعمله

؟ خالفا للجربية الذين قالوا إن اإلنسان ليس  ؛ فلإلنسان اختيار وإرادة خالفا ملن اإلنسان يقع باختياره وإرادته

؛ واملعتزلة أخذوا  ؛ أهل السنة واجلماعة وفقهم اهللا عزوجل لألخذ بالنصوص من مجيع اجلوانب له إرادة وال اختيار

بنصوص واجلربية اجلهمية أخذوا بنصوص فصاروا ينظرون إىل النصوص نظر األعمى بنظر األعور الذي ينظر بعني 

من فوائد  ا أهل السنة واجلماعة ـ جعلين اهللا وإياكم منهم ـ فإم ينظرون إىل النصوص بالعينني مجيعا .واحد؛ أم

؛ فالغراب أرشد ابن آدم إىل أن  ، كما يف هذه القصة هذه اآلية الكرمية: أن احليوانات قد تكون مرشدة للبشر

عن الصراط املستقيم كالذين حيرقون موتاهم  حيفر ألخيه ويدفنه وصارت سنة البشر إىل يومنا هذا إال من ضل

تفضيل وهل امليزة بشيء معني يقتضي ال ويلقون يف اليم وما أشبه ذلك وإال فهذا بقي سنة البشر إىل اليوم .

؛  ؛ وهذه قاعدة ينبغي أن نعرفها أنه إذا امتاز أحد بشيء فإنه ال يقتضي التمييز املطلق عليه اجلواب ال املطلق ؟ 

ما ثبت عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه يكون يف آخر الزمان أيام الصرب للعامل فيهن أجر مخسني ومن ذلك 

؛  ؛ فهل يقال إن هؤالء الذي يكونون يف هذه األيام أفضل من الصحابة على سبيل اإلطالق ؟ ال من الصحابة

ا يفضل بعض الصحابة على بعض يف لكن يتميزون مبيزة ؛ كذلك جند أن الرسول صلى اهللا عليه وآله وسلم أحيان

ألعطين الراية غدا يحب اهللا ورسوله ويحبه  (، كما يف قوله:  ؛ فال يلزم من ذلك التفضيل املطلققضية معينة

؛ وأمثال  ، وهذا ال يقتضي أن يكون أفضل من أيب بكر وعمر فأعطاها من ؟ علي بن أيب طالب اهللا ورسوله )

إن الغراب أفضل من بين آدم ؟  :؛ فهل نقول بني الفضل املطلق والفضل املعنيهذا كثرية فيجب أن نعلم الفرق 

ومن فوائد هذه اآلية الكرمية:  ، وإن كان للغربان فضل يف كيفية دفن األموات لكن هذا ال يقتضي التفضيل . ال

ا الرجل ضاقت عليه ؛ فإن هذ أن اهللا سبحانه وتعاىل ييسر لإلنسان إذا ضاقت به األرض ما مل يطرأ له على بال

ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: أن الواجب  ؛ ففرج اهللا عنه ببعث هذا الغراب . األرض ماذا يصنع بأخيه الذي قتله

؛ لكن العلماء رمحهم اهللا زادوا على ذلك شرطا البد منه وهو  يف الدفن ما توارى به السوءة أي يغطى به اجلسم



؛ يعين معناه البد أن مينع السباع أن ال حتفر القرب وأن مينع  نعا للسباع وللرائحةأن يكون الدفن مواريا للسوءة وما

؛ فلو أن اإلنسان حفر حفرة يسرية مث وارى عليه الرتاب لكنه يسهل على السباع أن  الرائحة أن ال خترج من القرب

، وكلما كان أعمق يف  باع والرائحة؛ البد من تعميق القرب على وجه مينع الس حتفره وخترج رائحته فإن هذا ال جيزئ

؛ وهلذا  ؛ ألن القرب يواري البدن كله ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: أن بدن امليت كله عورة األرض فهو أحسن .

؛  ومن فوائد اآلية الكرمية: أن قتل العمد ال خيرج من اإلميان قال العلماء رمحهم اهللا إن بدن امليت كله عورة .

احلق أن قتل العمد  وهذا هو كيف يواري سوءة أخي )) ((ولقوله:  )) عت له نفسه قتل أخيهفطو  ((لقوله: 

؛ فاملعتزلة قالوا إن قاتل النفس عمدا  ئغتني ومها اخلوارج واملعتزلةال خيرج من اإلميان خالفا لطائفتني مبتدعتني زا

؛ أما يف اآلخرة فإنه  ، هذا حكمه يف الدنيا نيخيرج من اإلميان لكن ال يدخل يف الكفر بل هو يف منزلة بني املنزلت

هو الذي خلقكم فمنكم كافر  ((،  ؛ أما اخلوارج فقالوا إنه يكفر ألنه ليس هناك إال كافر ومؤمن خملد يف النار

وإخراج منزلة بني املنزلتني هذه بدعة؛ واخلوارج أشجع من معتزلة ألم صرحوا ملا يقتضيه الدليل  ومنكم مؤمن ))

؛ وكال  ؛ وأما املعتزلة فال   ذه احليلة أنه ال يكفر لكنه يف منزلة بني املنزلتني على زعمهم وصرحوا بأنه كافر

 )) ايا ويلت ((؛ لقوله:  لشديد من هذا الذي قتل أخاهومن فوائد هذه اآلية الكرمية: إظهار الندم ا القولني خطأ .

فنأخذ من هذه الفائدة فائدة أخرى وهي: أن فاعل املعصية  وهي كلمة حتصر وحتزن . اوأصله: يا ويلي ويا ويلت

ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: إقرار هذا اإلنسان  إذا مل يتب منها فإنه جيازى اخلسران والندم وضيق النفس .

أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب  ((؛ لقوله:  اتل مبا اقتضته حاله مع ما فيه ذلك من لومه والقدح فيهالق

؛ على أيش ؟ على قتل أخيه وعلى  أن هذا القاتل أصبح من النادمني: ومن فوائد اآلية . فأواري سوءة أخي ))

من أجل  مث قال اهللا تبارك وتعاىل: (( عا.؛ فجمع الندم لألمرين مجي عجزه أن يكون عارفا كيف يواري سوءة أخيه

كتبنا  ((؛  مبعىن سبب أي من سبب ذلكأجل ))  ((للتعليل؛ وهنا  )) من (( ذلك كتبنا على بين إسرائيل )) .

كتبنا  (( وإسرائيل هو يعقوب بن اسحاق . على بني إسرائيل )) (( . أي كتابة شرعية على بني إسرائيل ))

من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في األرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها على بني إسرائيل أنه 

، وذلك أن ابن  أي ما جرى من قصة ابين آدم ذلك )) (() واملشار إليه يف قوله: فكأنما أحيا الناس جميعا )

؛ فيكون  رآدم الذي قتل هو أول من سن القتل يف البشرية وكان عليه بكل نفس تقتل بغري حق كفل من الوز 

أنه من  ((وقوله:  ؛ ألن وزر كل نفس مقتولة بغري حق يكون عليه مثله . قتله هلذه النفس كأمنا قتل الناس مجيعا

؛ ألن القتل قد يكون حبق وقد يكون بغري احلق، القتل قد يكون  هذا القيد قيد البد منه قتل نفسا بغير نفس ))

ص قتل حبق والقصاص ليس على إطالقه مبعىن أننا نقتل نفسا ، وذلك القصاص فإن القصا قتل النفس بالنفس



منها: أن ال يكون القاتل أعلى من املقتول يف الدين  ، البد لنفوذ القصاص من شروط: بنفس بل البد من شروط

 امللك، أال يكون القاتل أعلى من املقتول يف هذه األمور الثالثة الدين واحلرية و  ، هذا شرط البد منه والرق وامللك

، القاتل  ؛ مثاله: كافر قتله مسلم هذا ال ميكن أن يقتل ألنه أعلى منه ، فإن كان أعلى منه فإنه ال يقتص به

؛ مثال احلرية والرق: أن يقتل  أعلى من املقتول وقد ثبت عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه ال يقتل مسلم بكافر

؛  ؛ فالقاتل أعلى فال يقتل به ؟ ألن هذا حر وهذا عبد ملاذا، هذا أيضا ال يقتل؛  شخص حر رقيق رجل آخر

ألن املكاتب ؛ ، اشرتى عبدا مملوكا يتجر به مث قتله فهنا كالمها عبد  امللك مثل: أن يكون للمكاتب عبد مملوك

ذا ، كالمها عبد لكن ه ؛ ألنه مالك ؛ فهل يقتل هذا املكاتب ذا الرقيق ؟ اجلواب ال ما بقي عليه الدرهم

بغير  ((قوله:  ؛ البد من شروط نذكرها إن شاء اهللا عند الفوائد يعين بقيت شروط نذكرها عند الفوائد . مالك

؛ واملراد بالفساد الفساد الذي تعم مفسدته ال  واهللا تبارك وتعاىل أطلق الفساد نفس أو فساد في األرض ))

؛  ؛ لكن املراد الفساد العام كنه ال يقتل بذلك، هذا فساد ل ؛ فلو أن شخصا أحرق دكان آخر الفساد اخلاص

، هؤالء الشك أم  مثاله: قطاع الطريق الذين يعرضون للناس على الطرق فيغصبوم املال جماهرة بقوة السالح

؛ ومن ذلك أن ذكر كثريا من العلماء شارب اخلمر إذا جلد مث جلد مث جلد ومل ينتهي فإنه  مفسدون يف األرض

 (( ؛ املهم أن الفساد العام هذا يقتل صاحبه ألنه أفسد يف األرض .  لك اللصوص الصائلون؛ ومن ذ يقتل

 ؛ وكأن هنا للتشبيه فما وجه الشبه ؟  كأمنا قتل الناس مجيعا وهو مل يقتل إال واحد  فكأنما قتل الناس جميعا ))

حيل لقتل النفس حمرمة كأمنا قتل ؛ واملست إن هذا يف املستحل لقتل النفس بغري نفس أو فساد يف األرض :قيل

؛ فهذا الذي قتل  مجيع املسلمني؛ ألن املراد اجلنس كما قلنا إن الذي يكذب رسوال هو مكذب جلميع الرسل

؛  فالنا الستحالله قتله وهو معصوم يكون كالذي قتل الناس مجيعا إذ أنه استحل قتل جنس النفس املعصومة

 إن املعىن من قتل نفسا ممن يكون يف قتله فتنة كقتل السلطان وما أشبه ذلكوقيل:  . فيكون كقاتل الناس مجيعا

 ؛ ألنه إذا قتل السلطان صارت فتنة وصار الناس يقتل بعضهم بعضا فيكون هذا قتل نفسا كأمنا قتل الناس مجيعا

؛ ولو قتل الناس  ه؛ ألنه إذا قتل نفسا قتل به ولو قتل عشرة ؟ قتل ب كأن ما قتل الناس مجيعاوقيل: املعىن   .

؛ فيكون املعىن أن عقوبة  ، مبعىن أن لن خيرج عن القتل ولو قتل الناس مجيعا أو قتل بعضهم مجيعا ؟ قتل به

الوجه الرابع: أن من قتل نفسا فكأمنا قتل  القاتل بالقصاص ال فرق فيها بني أن يقتل واحدا أو يقتل مجيع الناس.

 ألن من يقتل مؤمنا متعمدا فجزائه جهنم خالدا فيها وال أعظم من هذا اجلزاء ؛ الناس مجيعا هذا يف عقوبة اآلخرة

أنه يف جهنم خالدا فيها وغضب اهللا  ، هذا أعظم جزاء ؛ لو قتل الناس مجيعا فكذلك ، لو قتل نفسني فكذلك

ري نفس أو فساد يف ، أن من قتل نفسا عمدا بغ ؛ لكن املعىن األول أظهر املعاين عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما



 (( ، مث إذا استحل القتل بنفس واحدة حمرتمة فكأمنا استحله يف مجيع الناس . األرض فإمنا يقتلها مستحال للقتل

أي أنقضها من املوت وليس املعىن أنه نفخ  من أحياها )) ((قوله:  ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ))

، وهذا يشمل  ؛ لكن املراد من أحياها أنقذها من القتل ؟ إال هللا عزوجل نألن ذلك ال يكون إال مل ؛ فيها الروح

، مث كف عن  لو هم إنسان بقتل نفس وطوعت له نفسه قتل أخيه مث استيقظ ورأى أن ذلك حرام أوال: أشياء:

الذي  ثانيا: دفع الصائل هذا القتل يكون هذا أحيا النفس، بعد أن طوقت له نفسه قتله تراجع، هذه واحدة .

ثالثا: أن يقع شخص يف هلكة كحريق أو  فيدفعه ويكون هنا أحيا نفسا أنقذها من القتل . شخصا أن يقتل يريد

؛ يكون كالذي أحيا  ؛ أليس كذلك ؟ أحيا نفسا غرق أو هدم فيأيت شخص آخر فينقذه، فهذا أحيا النفس

نيته بإنقاذ هذه النفس املعصومة فيكون  ؛ يف أي شيء ؟ يف الثواب الذي يثاب عليه أو يف حسن  الناس مجيعا

 كأنه أنقض الناس مجيعا ألن طويته حسنة ونيته نية الرمحة فإذا رحم واحدا من اخللق كأمنا رحم الناس مجيعا .

ملاذا خص بين إسرائيل ؟ خص بين إسرائيل ألم أكثر الناس قتال يف األنبياء ويف  على بني إسرائيل )) ((وقوله: 

كثرة   فإذا قال قائل: وهل أيضا ، فخصهم بذلك لكثرة العدوان فيهم . مر بالقسط من الناسقتل الذين يأ

ولقد جاءتهم  ((مث قال:  ؛ لكن قد يذكر الشيء مع مقابله لتمام التقسيم . اإلحياء املوجودة فيهم ؟ قلنا ال

؛ وهذه الصيغة هلا أمثلة كثرية  دراجلملة هنا مؤكدة بالالم وقد وقسم املق ولقد جاءتهم )) رسلنا بالبينات )) ((

،  ، والالم ، القسم املدلول عليه بالالم ؛ فنقول يف مثل هذا الرتكيب إنه مؤكد بكم ؟ ثالث مؤكدات يف القرآن

الذين أرسلهم اهللا عزوجل؛ فأضاف الرسل إليه ألنه  رسلنا )) ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات )) (( (( وقد .

ألن الرسول يشرف بشرف مرسله فاهللا تعاىل شرفهم إلضافة رسالتهم إليه  ؛ الذي أرسلهم ورمبا نقول وتشريفا هلم

وال مضادة أو وال تناقض  جاءتهم رسلهم بالبينات )) ((؛ وقد تأيت الرسالة مضافة إىل املرسل إليه  جل وعلى

 بالبينات )) ((وقوله:  ؛ فهم رسل اهللا ألنه أرسلهم ورسل إىل اخللق ألم بلغوهم رسالة اهللا عزوجل . بينهما

، التقدير: باآليات البينات أي الواضحات الظاهرات اليت ال يأيت ا إال رسول من  هذه صفة ملوصوف حمذوف

أهل العلم يف كون موسى عليه الصالة ؛ وقد جعل اهللا عزوجل آية الرسل مناسبة لعصره كما ذكر  عند اهللا

؛ وعيسى  والسالم أتى بالعصا وباليد ألنه يف عهده انتشر السحر فأتى بآيات ال ميكن للسحرة أن يعارضوها

عليه الصالة السالم أتى يف زمن ترقى فيه الطب فأتى بآيات ال ميكن للطب أن يعارض هذه اآليات وهي: إحياء 

؛ وحممد صلى اهللا عليه وآله وسلم بعث يف قوم قويت فيه  ، إبراء األكمه واألبرص ، إخراجهم من القبور املوتى

البالغة وانتشرت وصاروا يتفاخرون فيها فجعل اهللا أعظم آياته عليه الصالة والسالم ذا القرآن الكرمي الذي ال 

أتوا بمثل هذا القرآن ال قل لئن اجتمعت اإلنس والجن على أن ي ((ميكن للبشر أن يأتوا مبثله بل وال اجلن 



مث بعد هذه البينات الواضحات اليت أتت على مهل بعد ذلك  . يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ))

أي بعد  ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك )) ((هنا يقول: إن كثيرا منهم بعد ذلك في األرض لمسرفون ))  ((

  ؛إتيان الرسل باآليات البينات الواضحات يكون كثري منهم مسرفني يف األرض 

  وهنا نسأل عن إعراب مسرفون نعم ؟ الشيح :

  خرب إن   الطالب :

  ما هي خرب إن بعد ذلك ؟ توافقون على هذا ؟  الشيح :

  نعم . الطالب :

متعلق بالسكون ، واملعروف أن الم االبتداء ال  رض ))في األ ((والالم هنا مل متنع عمل ما بعدها فيما قبلها ألن 

؛ لكن قالوا الالم هنا مزحلقة واألصل أن تقع قبل إن لكنه كره العرب أن جيتمع  يعمل ما بعدها فيما قبلها

؛ ولذلك صح أن نقول إن  ؛ فزحلقوا كما يقول النحويون زحلقوا الالم حىت وضعوها للخرب املؤكدان يف حمل واحد

واإلسراف هو التجاوز احلد بتعدي عن  . مسرفون )) ((متعلق بـ بعد ذلك في األرض لمسرفون )) ((قوله: 

إثبات ؛ منها:  ففي هذه اآلية فوائد حدود اهللا عزوجل وانتهاك حرماته وعدم املباالة لتكذيب الرسل وقتلهم .

، وإثبات العلة  وهذه من أقوى صيغ التعليل من أجل )) ((ن قوله: ؛ من أين تؤخذ ؟ م العلة لألحكام الشرعية

؛  ، أن اهللا ال يشرع شيئا إال للحكمة وال يقدر شيئا إال للحكمة وهي احلكمة الشك أا من كمال اهللا عزوجل

ذا قول باطل من وأما من قال إنه ال جيوز إثبات احلكمة هللا وأن اهللا يفعل رد املشيئة ويشرع رد املشيئة فإن ه

، مث إنه تنقص هللا عزوجل أن تكون أفعاله وأحكامه الشرعية مبنية على  حنو ألف وجه كما ذكره بعض العلماء

خلقنا السموات واألرض وما بينهما العبين ما  وما ((؛ وقد أبطل اهللا تعاىل ذلك يف آيات متعددة  غري حكمة

وذكر اهللا تعاىل  )) أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا ال ترجعون أفحسبتم : ((وقال تعاىلخلقناهما إال بالحق )) 

، وإثبات احلكمة هللا  ؛ واآليات يف هذا كثرية والنصوص كثرية أنه ينزل من السماء ماء حيي به األرض بعد موا

؛ ملاذا ؟  تعاىلهو غاية التنزيه عن النقص والعيب خالفا ملن قال إنه ال جيوز إلثبات احلكمة والعلة ألفعال اهللا 

سبحان  "  ؛ وهلذا من عبارام الباطلة قالوا ألنك لو أثبتت العلة هللا جلعلت اهللا تعاىل يفعل لغرض والغرض ممنوع

 ألا يعين مزوقة ومزخرفة ؛ ميكن هذه العبارة لو مسعها العامي لبكى " من تنزه عن األعراض واألبعاض واألغراض

؛ ماذا يعنيهم باألبعاض ؟ الوجه واليد والعني والقدم  ألعراض واألغراض، سبحان من تنزه عن األبعاض وا

؛ األعراض األفعال ألن الفعل عرض كاالستواء على العرش  ، ما ميكن أن يكون له هذه ألن هذه أبعاض والساق

من أعظم ؛ حنن نقول سبحان من اتصف مبا يليق به و  ؛ األغراض احلكم والنزول إىل السماء الدنيا وما أشبهها



 ؛ إذا نقول احلكمة ليس فيها نقص . ما يليق به احلكمة أن تكون أفعاله وأحكامه الشرعية مبنية على احلكمة

فإذا قال قائل: إذا جعلتم احلكمة من صفات الكمال فأوجبوا على اهللا ما تقتضيه احلكمة واجعلوا اهللا تعاىل جيب 

؛  ؛ ألن احلكمة تقتضيه ا الشيء، أن حيرم عليه هذا الشيء، أن يوجب عليه هذ عليه أن يشرع عليه هذا الشيء

فنقول هذا خطأ ؛ لكن نعلم أن ما شرعه اهللا فهو  وحينئذ تكون قد أوجبتم على اهللا تعاىل أنتم بعقولكم ؟

؛ وإذا   حلكمة ولسنا حنن الذين نوجب على اهللا أن يفعل ولسنا حنن الذين جنعل هذا الشيء هلذه احلكمة املعينة

لى نفسه أن يفعل الشيء إذا ؛ أفال يوجب ع اهللا قد كتب على نفسه الرمحة وأوجب على نفسه الرمحة كان

ال نوجب على اهللا بعقولنا شيئا ألن عقولنا أقصر  ؛ فنحن نقول اقتضت احلكمة ؟ ألنه مقتضى هذا الوصف

؛ لكن إذا علمنا أن اهللا  اوأنقص من أن تدرك أن هذه هي احلكمة وأنه جيب احلكم هلذه احلكمة، أنقص من هذ

 فإن قال قائل: هل توجبون على اهللا أن يوجب إذا اقتضت احلكمة ؟ .أوجبها أو حرمها علمنا أن ذلك حلكمة 

؛ أما حنن فال نوجب  ، هو وصف نفسه بأنه حكيم وأنه أحكم احلاكمني اجلواب نعم لكن بإجيابه على نفسه

كتبنا على بني إسرائيل  ((؛ يف قوله:  الكرمية: تعظيم اهللا نفسه جل وعالومن فوائد هذه اآلية  ذلك بعقولنا .

وأمثلة هذا كثرية يف القرآن وقد استدل النصارى ذه العبارة وهي إضافة الشيء إىل اهللا تعاىل بنون التعظيم أو  ))

يف قلوم زيغ فيتبعون ، وال غرابة يف ذلك أن الذين  بضمري اجلمع استدلوا على باطلهم بأن اهللا ثالث ثالثة

ويقول اهللا  وإلهكم إله واحد ال إله إال هو الرحمن الرحيم )) ((؛ أما حنن فنقول إن اهللا تعاىل قال:  املتشابه

أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون اهللا قال سبحانك ما يكون  ((تبارك وتعاىل لعيسى بن مرمي: 

لته فقد علمته تعلم ما في نفسي وال أعلم ما في نفسك إنك أنت لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت ق

ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: أن  . أن اعبدوا اهللا ربي وربكم ))عالم الغيوب ما قلت لهم إال ما أمرتني به 

، حيث جعله كالذي  يف األرض اهللا سبحانه وتعاىل ضاعف العقوبة على كل من قتل نفسا بغري نفس أو فساد

ومن فوائد اآلية الكرمية: جواز ختصيص معني يف احلكم وإن كان عاما لكونه أكثر الناس عمال  ل الناس مجيعا .قت

؛ وجهه ؟ أن اهللا خص هذه الكتابة على بين إسرائيل مع أا عامة ألم هم أكثر من انتهكوا حرمات اهللا  به

لكن البد من  بغير نفس )) ((؛ لقوله:  بالنفسومن فوائد اآلية الكرمية: قتل النفس  عزوجل بقتل النفوس .

شروط، البد من شروط القصاص منها: أال يكون القاتل أعلى من املقتول يف الدين واحلرية وامللك وقد سبق 

ومنها أي من شروط  ، واوسي أيضا . فهل يقتل اليهودي بالنصراين ؟ نعم ألن الكفر ملة واحدة شرحه .

 ؛ وذلك لوجهني ؛ فإن كان والدا له فإنه ال يقتل به ، بأن ال يكون القاتل والدا للمقتول القصاص: انتفاء الوالدة

والثاين أن الوالد هو األصل يف وجود الولد إذ لو اله مل  ال يقتل والد بولده ) (؛ األول ما جاء يف احلديث: 



؛ وذهب بعض  الولد بأبيه ؟ نعم يقتلهل يقتل  ، فال ينبغي أن يكون الفرع سببا إلعدام األصل . يوجد الولد

؛ وهذا هو القول الراجح بل هو املتعني؛  العلماء إىل أن الوالد يقتل بولده إذا كان قتله عمدا عدوانا واضحا

وما ذكر من منح قتل والوالد  النفس بالنفس ) (وكذلك جاء يف السنة:  النفس بالنفس )) ((لعموم قوله تعاىل: 

الثاين على تقدير صحته  ال يقتل والد بولده ) (، أوال احلديث ضعيف  األدلة فهي ضعيفةالولد ما ذكر له من 

؛ وعلى هذا ملا   حيمل على ما إذا كان هناك شبهة؛ وذلك ألنه يندر جدا أن يتعمد الوالد قتل ولده، يندر جدا

؛  ذلك ؟ إن صح احلديث؛ هذا مىت نقول  كان اخلطأ حمل ظن بالنسبة لقتل الوالد لولده ارتفع حكم القصاص

أما إذا مل يصح فقد ف  ؛ وأما التعليل ألن الوالد هو سبب وجود الولد فيقال نعم هو سبب وجود الولد لكن 

مث نقول نزيد هذا القول قوة  ، قتلنا للوالد لولده ما السبب يف قتل الولد لولده ؟ الوالد فهو السبب يف قتل نفسه

؛ أليس كذلك ؟ الرسول أخرب بأن أعظم الذنوب بأن تقتل  ن أعظم قطيعة الرحمإذا قلنا إن قتل الوالد لولده م

؛ فكيف جنازي هذا الوالد بأن نرفع عنه القتل ؟ الصواب  ولده خشية أن يأكل معه ) فهذا من أعظم الذنوب

إن كان شبه أن نعلم أنه عمد ف :الشرط الثالث بالشك أن الوالد يقتل بولده سواء كان الوالد واألم أو األب .

 عمد بأن ضربه بآلة ال تقتل غالبا فإننا ال نقتله حىت لو مات به؛ فلو ضربه بعصا سوط مثال مث هلك ما يقتل به

، والعصا ال  ؛ ألن األصل العصمة وكون هذا الذي ضرب بالعصا ميوت إمنا ذلك خللل يف نفسه وعدم حتمله

ما سبق يف قولنا احلرية وامللك فاعلموا أن هناك خالفا يف قتل  ؛ أما ؛ وهلذا ال ميكن أن يقتل به يقتل مثله غالبا

ال يقتل  (، واحلديث الوارد  ؛ والصواب قتل احلر بالعبد بعموم األدلة الدالة على أن النفس بالنفس احلر بالعبد

من  (؛ وقد جاء يف حديث احلسن عن مسرة أن النيب صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم قال:  ضعيف الحر بالعبد )

؛ فالصواب أنه يقتل  فإذا كان اإلنسان يقتل بعبده وهو ملكه فقتله بعد غريه من باب أوىل قتل عبده قتلناه )

ن فوائد اآلية الكرمية: أن وم ؛ لكن بشرط أن يكون القتل عمدا عدوانا واضحا . احلر بالعبد واملالك باململوك

ومن ذلك قطع الطريق يعين هؤالء  )) أو فساد في األرض ((؛ لقوله:  الفساد يف األرض مبيح لقتل النفس

   الذين يعرضون الناس بالسالح يف الطرقات


